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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

  زنان     اساتيد گروه

کاری   و مرکز آموزش مجازی   سعه آموزش زپشكيمرکز مطالعات و تو ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم

 دکتر مهشيد البرزیتدوين کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 علوم پزشکی جهرم  دانشگاه / دانشکده
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 8تعداد واحد :  بیماریهای زنان و زایمان: کارورزی نام درس 

 اه دو م مدت زمان ارائه درس :  بیماریهای زنان و زایمانکارورزی  :رشته و مقطع تحصیلي 

 ابتدای ماه اول لغایت پایان ماه دوم  زمان شروع و پایان : دکتر مهشید البرزی:  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  ...... پیشنیاز :

 مدیریت 

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری  )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردددراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی شرح دوره : 

استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت بازخورد از الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه 

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف

 مکاری کند .کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته هباید بتواند با  کارورز 1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد . خصوصا در شرایط مختلف بالینی نشان دهد کهه مسهلولیت  2

 پذیری ، ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام واظایف حرفه ای را به دست آورده است . 

شایع و مهم این بش شرح حال بگیرد ، معاینات فیزیکی الزم را بانجام دهد . تشخیص های افتراقهی مههم را  از بیمار مبتال به عالئم و شکایات 3

از پزشهکان عمهومی و متناسهب بها اسهتانداردهی و مدیریت مشکل بیمار را در حد مورد انتظار فهرست کند، اقدامات ضروری برای تشخیص 

 انجام دهد . محل آموزش ، زیر نظر استاد مربوطه بخش بالینی

4 

 

گایدالینهای بومی در مهورد اقهدامات  مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم در این بخش را تشخیص دهد . بر اسای شواهد علمی و

ن مشهکل استدالل و پیشنهاد نماید و مراحل مدیریت و درمهامار در حد انتظار از پزشک عمومی پیشگیری ، مشتمل بر درمان و توانبخشی بی

 بر اسای استانداردهای بخش با نظارت سطوح باالتر ) طبق ضوابط بخش ( انجام دهد . بیمار را

 ) مطابق ضوابط بخش ( انجام دهد .  مناسب ،به طور مستقل با نظارت پروسیجرهای ضروری مزتبط با این بخش را با رعایت اصول ایمنی بیمار  5
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای **** بسرفصل مطال

ارائه درس بصورت غیر 

 مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری فیزیکال اگزم و آشنایی با بخش 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

اولیییج سه ییه  ساعت 2

بخییییییییییش 

 )حضوری(

یادسپاری،  به پایانی 

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری مراقبت های دوران بارداری 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت تمحیط ادوب کانک
 ، سامانه نوید

 محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری 

 

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ تساع2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 خونریزی های پس از زایمان 

 

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت
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NVD 

 
 صداگذاری روی اسالید حضوریحضوری / غیر

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 سقط
 

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به نی پایا وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت
GDM 

 
 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری

  اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

HTN  و پره اکالمپ ی 

 

 اسالید صداگذاری روی حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

 کاربرد، محیط 
ترکیاااااااب 

 قضاوت

Postdate   ، PLP صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به نی پایا وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت
EP صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ  ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

NST  یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت وی اسالیدصداگذاری ر حضوری / غیرحضوری و ارزیابی های سنینی
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 ، سامانه نوید اسنگیت

 

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت
IUGR صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

 یادسپاری، به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری پرزنتاسیون های غیرطبیعی سنیج 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

TWIN  ) ی روی اسالیدصداگذار حضوری / غیرحضوری ) دوقهویی 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری ترومبوآمبولی

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری بیماریهای ترفوبالستیک در حامهگی 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید یحضوری / غیرحضور عفونت نفاس 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 
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کاااااااربرد،  

ترکیاااااااب 

 قضاوت
PCO صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  هب پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری نازایی 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری اندومتریوز

 تاسنگی

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

AUB ) صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری ) خونریزیهای غیرطبیعی رحم 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 صداگذاری روی اسالید حضوری / غیرحضوری آمنوره 

 اسنگیت

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

ضییایعات تهییاسمی و پیییش تهییاسمی 

 سرویکس 

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 
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ترکیاااااااب 

 قضاوت

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری بهوغ 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری نحوه تشخیص و برخورد با گاالکتوره 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 یروشهای پیشگیری از باردار

 ) کنتراسپشج (

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری روش های تصویربرداری در مامایی 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت کانکت محیط ادوب
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

PID  صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری و عفونت های لگنی

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

 فهمیااااادن،

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری در بارداریداروهای رایج مصرفی 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت

 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 
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 قضاوت

کی ییت هییای خییوش خیییم و بییدخیم 

 تخمدان 

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 ، سامانه نوید

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

صداگذاری روی اسالید  حضوری / غیرحضوری بیماریهای خوش خیم و بدخیم رحم 

 اسنگیت 

 محیط ادوب کانکت محیط ادوب کانکت
 نوید، سامانه 

 

یادسپاری،  به پایانی  وات اپ ساعت2

فهمیااااادن، 

کاااااااربرد، 

ترکیاااااااب 

 قضاوت

 
 
 
 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال ا، تلگرام،آرمان و ایبوک هااستفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینست)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، ، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ آموزش در گروههای کوچک )روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : **** 

 (یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوت سطح یادگیری : دانش:)به***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی 

 حرکتی ، عادی شدن ( حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی

 



 9 

، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسی : 
Danforth David N,et al. Danforth Obstetrics and Gynecology.10 th edition. Lippincot,Williams & 

Wilkins; 2008 
Obstetrics & Gynecology - Charles R. B. Beckmann et. al., American College of Obstetricians and 

Gynecologists- 2019 

 :نحوه ارزشیابي 

 ارزشیابي تکویني و ارزشیابي پایاني : 

 یی لحااظ مای شاود باه دانشاجو تعلا  در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهااارزشیابي تکویني : -

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 امتحان پایان بخش  -

 فعالیت های فردی و گروهی  -

 مشارکت در بحث  -

 ظم و انضباط در طول دوره ن -

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 ....درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( -

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی  -

 ترم بصورت غیر حضوری کسب شده از آزمون میان ...درصد -

 .... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -

 نمره 8آزمون کتبی:  -

 نمره 12فرم نمره عملی: -
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 مقررات : 
 نمره 12حد نمره قبولی :  -

 نمره امتحان پایان بخش  %50کسب حداقل  -

 بخش حضور در جلسه امتحان و پایان  -

   نداشتن غیبت غیرموجه در طول دوره  -

 .مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


